مقديشو :قتيالن وجرحى في هجوم استهدف مسؤولني حكوميني
قتل شخصان وأص��ي��ب ع��دد كبير ب��ج��روح ، ،ف��ي هجوم
مسلح استهدف سيارة تقل مسؤولني حكوميني صوماليني في
العاصمة مقديشو.
وق���ال امل��س��ؤول ف��ي الشرطة الصومالية ،أح��م��د ضاهر،
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لألناضول ،إن “الهجوم استهدف سيارة ملسؤولني حكوميني في
نقطة تفتيش بالطريق املؤدية إلى وسط مقديشو” ،دون مزيد
من التفاصيل.
وحتى الساعة ( 16:05ت.غ) لم تتنب أي جهة مسؤوليتها

عن الهجوم .ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة
“الشباب” ،التي تشكلت مطلع  ،2004وهي حركة مسلحة
تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة” ،تبنت العديد من العمليات
اإلرهابية التي أودت بحياة املئات.
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بينهم قيادي بارز في حماس

الكيان الصهيوني يعتقل  20فلسطيني ًا بالضفة الغربية
غ��زة :اح�ت�ج��اج ع�ل��ى تعديل
«أون � � � � � � � ��روا» آل� � �ي � ��ة ص� ��رف
مساعداتها الغذائية

اعتقال فلسطينية

اعتقل اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي أم��س اإلث��ن�ين،
 20فلسطينيا ف��ي الضفة الغربية احملتلة،
بينهم قيادي بارز في حركة املقاومة اإلسالمية
“حماس”.
وق���ال ش��ه��ود ع��ي��ان ل��وك��ال��ة األن���اض���ول ،إن
قوة إسرائيلية داهمت حي “املعاجني” مبدينة
نابلس (شمال) ،واعتقلت القيادي في حماس،
مصطفى الشنار ،احملاضر في جامعة “النجاح”
الفلسطينية.

ووفقا للشهود ،فإن اجليش اإلسرائيلي ،داهم
منزل الشنار ،واعتقله ،بعد تفتيش منزله.
ويعد الشنار ،أح��د أب��رز ق��ادة “حماس” في
الضفة ،وسبق أن تعرض لالعتقال عدة مرات في
السجون اإلسرائيلية.
وف��ي ذات ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت أم��ان��ي سراحنة،
املسؤولة اإلعالمية في نادي األسير الفلسطيني
(غير حكومي) إن اجليش اإلسرائيلي اعتقل
 20فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة املاضية

«داع ��ش» ي��دف��ع ال �س��ودان
ل� �ط� �ل ��ب االن � �ض � �م � ��ام إل� ��ى
حتالف دول الساحل
بالرغم من بعده عن املناطق الساخنة في الساحل
اإلفريقي ،يصر السودان على طلب االنضمام إلى مجموعة
دول الساحل اخلمس ،ولو حتى عضوا مراقبا.
فالسودان امتداد طبيعي لدول الساحل ضمن الصحراء
اإلفريقية الكبرى ،وتسرب عناصر تنظيم “داعش”
اإلرهابي إلى إقليم دارفور السوداني ليس مستبعدا ،وإن
تضاربت األنباء بشأنه.
وخ�ل�ال ان��ع��ق��اد ق��م��ة مجموعة ال��س��اح��ل اإلف��ري��ق��ي
بالعاصمة التشادية جنامينا ،يومي  15و 16فبراير
اجلاري ،جدد السودان مطلبه باالنضمام إلى املجموعة
(تضم موريتانيا وبوركينا فاسو وم��ال��ي والنيجر
وتشاد) بصفة مراقب.
ويبرر عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر،
ال��ذي حضر القمة ،سبب ه��ذا اإلص���رار على االنضمام
للمجموعة بهدف “تعزيز التعاون بني دول اإلقليم
ملجابهة التحديات املشتركة خاصة :اإلرهاب ،واجلرمية
املنظمة ،والهجرة غير الشرعية ،والفقر”.
ويشير جابر ،إلى “تشابه التحديات وتشابكها بني
السودان ودول املجموعة”.
فالسودان جزء من الصحراء اإلفريقية الكبرى ،التي
تنتشر بها على نطاق واس��ع شبكات تهريب السلع
والبشر والسالح واملخدرات ،بالنظر إلى مساحة املنطقة
الشاسعة وصعوبة مسالكها ومناخها ،وقلة الكثافة
السكانية ،ونقص التنمية ،والتهميش ،وضعف التغطية
األمنية.
ومتكنت التنظيمات اإلرهابية على غ��رار “داعش”
و”القاعدة” م��ن إي��ج��اد موطئ ق��دم لها ف��ي الصحراء
الكبرى ،بعد أن طُ ردت من املناطق الساحلية واجلبلية
في اجلزائر وليبيا ثم موريتانيا ،قبل أن تتمركز في شمال
مالي.
لكن التدخل العسكري الفرنسي بدولة مالي في ،2013
بدال من أن يقضي على التنظيمات املتشددة بعثرها على
دول املنطقة ،وخاصة النيجر وبوركينا فاسو.
ولم متنع العوائق الطبيعية “داعش” من التمدد إلى
دول غرب إفريقيا ،بعد إعالن تنظيمات متشددة محلية
مثل “بوكو حرام” االنضمام إلى التنظيم اإلرهابي ،في
نيجيريا والكاميرون وبنني ،ليقفز إلى وسط إفريقيا
انطالقا من الكونغو الدميقراطية ،ثم موزمبيق في جنوب
القارة.
وهذا االنتشار الواسع والسريع لـ”داعش” في إفريقيا
وخاصة بدول الساحل ،يجعل السودان قلقا من إمكانية
وصول التنظيم إلى دارف��ور (غ��رب) ،اإلقليم املضطرب
واحلدودي مع ليبيا شماال ،وتشاد غربا ،وكالهما خاض
معارك عنيفة ضد التنظيمات املتشددة مثل “داعش”
و”بوكو حرام”.
انهيار إم��ارة “داعش” في ليبيا في ديسمبر ،2016
وفرار مئات من عناصره إلى وسط الصحراء الليبية أثار
قلق دول اجلوار ومنها السودان من إمكانية انتقالهم إلى
أراضيها وتشكيل بؤر تهدد استقرارها.

وفجر اإلثنني.
وقالت سراحنة لوكالة األناضول إن من بني
املعتقلني “شخصيات قيادية وم��ؤث��رة ،سبق
واعتقلت إداري��ا (بأوامر عسكرية دون تهمة)”،
دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت أن جيش االحتالل “سلم مواطنني
آخ��ري��ن ،طلبات اس��ت��دع��اءات مل��راج��ع��ة جهاز
املخابرات اإلسرائيلي” .ومؤخرا ،عبّرت أوساط
من حركة حماس ،عن قلقها من ش��نّ إسرائيل

حمالت اعتقال ومالحقة واسعة ضد أعضائها ،مع
اقتراب موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية
ف��ي  22مايو و 31يوليو  ،تواليا .واألس��ب��وع
امل��اض��ي ،اعتقل اجليش اإلسرائيلي ،قياديني
بارزين من “حماس” بالضفة الغربية ،هما ياسر
منصور ،وعدنان عصفور.
كما استدعت املخابرات اإلسرائيلية خالل
األسابيع األخيرة ،عددا من قادة احلركة بالضفة،
وحذرتهم من املشاركة في العملية االنتخابية.

اجلزائر :دمج وزارات وإلغاء أخرى
وإصالح اختالالت

البرملان اجلزائري

أجرى الرئيس اجلزائري عبد املجيد تبون ،تعديال وزاريا
طفيفا على حكومة عبد العزيز جراد ،تضمن تعيني  6وزراء
جدد ،من دون مساس بالوزارات السيادية.
متيز التعديل احلكومي بدمج عدد من الوزارات ،وتقليص
أخرى ،وإصالح اختالالت عاشتها بعض القطاعات في سنة
انتشار فيروس “كورونا”.
وفي وقت سابق ، ،أعلنت الرئاسة اجلزائرية ،أن عبد املجيد
تبون وقع مرسوما تضمن تعديال حكوميا.
قال الرئيس اجلزائري ،إنه قرر حل البرملان ،وإجراء تعديل
حكومي جزئي ميس بعض القطاعات.
وأوضح أنه سيمس قطاعات لم تكن في مستوى تطلعات
املواطنني.
وعاشت اجلزائر حالة من الترقب على مدار األيام الثالثة
املاضية في انتظار التعديل احلكومي ال��ذي شغل املنصات
االجتماعية وصار حديث العام واخلاص.
وقبيل م��غ��ادرة الرئيس ت��ب��ون ،إل��ى أملانيا ف��ي رحلته
العالجية الثانية في  10يناير املاضي ،صرح بأن احلكومة
احلالية “فيها وعليها” ،مبعنى أن قطاعات أبلت جيدا بينما
خيبت أخرى ظنه .وأبقى الرئيس على رئيس ال��وزراء ،عبد
العزيز جراد.
ومس التغيير على وجه اخلصوص قطاع الصناعة الذي
أثار جدال حادا في اجلزائر على مر األشهر املاضية .وأنهيت

مهام وزير الصناعة فرحات آيت علي ،وخلفه محمد باشا.
وأثار فرحات آيت علي جدال كبيرا على املنصات االجتماعية،
بعد أن ألغى استيراد السيارات املستعملة ،رغم ورود بند في
قانون املوازنة العامة لعام  2020يجيز ذلك.
ومنذ سنوات تشهد اجلزائر ن��درة كبيرة في السيارات
اجلديدة وغالء أسعار املستعملة ،في ظل جتميد االستيراد،
وتوقف مصانع للتركيب والتجميع أقيمت خالل حكم الرئيس
السابق ،عبد العزيز بوتفليقة.
والتهبت املنصات االجتماعية الحقا عقب إعالن قائمة من 4
مستوردين للسيارات اجلديدة ،لكن الوزير فرحات آيت علي
رفض الكشف عن القائمة أو املاركات املعنية.
وطالب ناشطون ومغردون بإقالة فرحات آيت علي لكونه
“ال يتعامل بشفافية كاملة في ملف السيارات”.
وتداول رواد املنصات االجتماعية فيديوهات لفرحات آيت
علي تتضمن تصريحات له قبل تولي املنصب الوزاري (خالل
مسيرات احلراك عام  )2019وهو يطالب باستيراد السيارات
املستعملة.
كما غ��ادر وزي��ر امل��وارد املائية أرزق��ي براقي حكومة عبد
العزيز جراد ،ومت تعويضه مبصطفى كمال ميهوبي.
وجاء تغيير أرزقي براقي على وقع مشاكل في توزيع مياه
الشرب عاشتها عدة مدن جزائرية خالل الصيف املاضي،
أججت احتجاجات في عدة مناطق.

احتج ،فلسطينيون في قطاع غزة ،على تعديالت جديدة ،أقرّتها
وكالة غوث وتشغيل الالجئني “أونروا” ،على آلية صرف مساعداتها
الغذائية .ورفض الفلسطينيون ،خالل وقفة نظّ متها “اللجنة الشعبية
لالجئني” (تابعة ملنظمة التحرير) ،أمام مركز لتوزيع املساعدات ،في
مخيم الشاطئ ،غرب مدينة غزة ،هذه اآللية متهمني الوكالة بـ”تقليص
اخلدمات” .وقررت “أونروا” ،مؤخرا ،توزيع مساعدات غذائية ،بشكل
متسا ٍو على جميع األسر امل ُستفيدة ،بعد أن كانت تقدم للعائالت األكثر
فقرا كميات أكبر من املواد الغذائية.
وق��ال نصر أح��م��د ،م��س��ؤول اللجنة الشعبية باملخيم ،لوكالة
“األناضول” ”:ه��ذه الوقفة للتعبير ع��ن الغضب الشعبي جتاه
الوكالة ،وقراراتها امل ُجحفة بحق الالجئني ،خاصة فيما يتعلق بتوحيد
املساعدات الغذائية” .وتابع ”:هذا القرار يض ّر بنحو  770ألف الجئ
امل��اص��ر من حقّهم احلصول على احلصة الغذائية التي
بالقطاع حُ
تتناسب معهم” .وطالب أحمد وكالة “أونروا” بـ”التراجع الفوري عن
قرارها األخير”.
وأش��ار إل��ى أن احملتجّ ني أغلقوا صباح  ،ع��ددا من مراكز توزيع
املساعدات الغذائية التابعة للوكالة ،في املخيمات املوجودة بالقطاع،
في إطار التعبير عن غضبهم ،كما قال.
ويستمر اإلغالق ،الذي بدأ صباح  ،حتّى الساعة  8مساء (18.00
تغ) ،وذلك للضغط على “أونروا” للتراجع ،على ح ّد قوله.
وحذّر أحمد من تصعيد اخلطوات االحتجاجية في حال “واصلت
أونروا العمل بهذه اآللية دون تراجع”.
كما تعتزم “أونروا” ،بحسب تصريح سابق صدر عن مدير عملياتها
بغزة ،ماتياس شمالي ،في  1فبراير اجلاري ،اقتصار توزيع مساعداتها
الغذائية ،على الذين تقل أجورهم الشهرية عن  1500شيكل إسرائيلي
(نحو  460دوالرا أمريكيا).
وفي  28يناير املاضي ،أعلن مفوض عام “أونروا” ،فيليب الزاريني،
أن الوكالة بحاجة ملليار و 356مليون دوالر خالل  ،2021لتمويل
خدماتها العادية والطارئة.

ل� �ي� �ب� �ي� ��ا :امل � �ن � �ف� ��ي ودب� �ي� �ب ��ة
يستنكران حادثة «باشاغا»
ويدعوان لتحقيق
استنكرت السلطة التنفيذية اجل��دي��دة في ليبيا ما قالت وزارة
الداخلية إنها محاولة اغتيال جنا منها وزير الداخلية ،فتحي باشاغا،
في العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من رئيس املجلس الرئاسي
اجلديد ،محمد املنفي ،ورئيس احلكومة املكلف ،عبد احلميد دبيبة،
ونشره األخير عبر حسابه بـ”تويتر” .وشدد البيان على “االستنكار
واالستهجان الشديدين لهذه احلادثة”.
ودعا “اجلهات القضائية والضبطية لفتح حتقيق نزيه وشفاف في
مالبسات احلادثة ومالحقة مرتكبيها” .وقدم املنفي ودبيبة تعازيهما
ملن فقدوا أبناءهم في احلادثة ،وفق البيان.
كما استنكر املجلس األعلى للدولة (نيابي-استشاري) ،في بيان،
“حادثة إط�لاق النار أثناء م��رور موكب وزي��ر الداخلية في منطقة
جنزور”.
وأعرب رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) ،عقيلة صالح ،في
تصريح صحفي ،عن “استنكاره ملا حدث ضد وزير الداخلية”.
وأدت احلادثة إلى مقتل “رضوان الهنقاري ( 22عاما) ،وهو من
مدينة الزاوية (غ��رب) ،وإصابة اثنني من أبناء عمومته بإصابات
بليغة” ،وفق تصريح البرملاني علي أبو زريبة ،لألناضول ،وهو خال
القتيل .واتهم أبو زريبة “باشاغا وموكبه بتصفية ابن اخته وإصابة
آخرين يستقلون سيارة تتبع جهة أمنية”.
ولم يتسن على الفور احلصول على تعقيب من وزارة الداخلية بشأن
تصريح البرملاني علي أبو زريبة.
وفي وقت سابق  ،أعلنت وزارة الداخلية الليبية ،في بيان ،جناة
“باشاغا” من محاولة اغتيال ،أثناء عودته إلى مقر إقامته مبنطقة
جنزور.

لبنان« :التيار الوطني احلر»
يقترح تشكيل حكومة
من  24وزير ًا
اقترح رئيس “التيار الوطني احلر” في لبنان ،جبران باسيل، ،
تشكيل حكومة من  24وزيرا ،مشككا في قدرة رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري على “اإلصالح”.
وق���ال باسيل ،وه��و صهر الرئيس اللبناني ميشال ع���ون ،في
تصريحات متلفزة“ ،بتنا نريد حكومة برئاسة احلريري ،رغم قناعتنا
أنه ال يقدر أن يكون عنوانا لإلصالح”.
وأضاف“ :هناك من يعمل حتى يخسر العهد (الفترة الرئاسية) أياما
أكثر من دون حكومة ( )..ولو انهار البلد” ،دون تسمية جهة معينة.
وتستمر الفترة الرئاسية مليشال عون ،لنهاية عام  ،2022بعدما
انتخب في  31أكتوبر ( 2016فترة الرئاسة  6سنوات).
كما أفاد باسيل ،بأن “القضية أبعد بكثير من قضية حكومة نحن
أساسً ا لسنا راغبني باملشاركة فيها”.
وأردف“ :األفضل أن يرفعوا ال��ع��دد (ال����وزراء) إل��ى  22أو 24
ليحترموا مبدأ االختصاص ،وال يستلم وزير واحد وزارت�ين ال عالقة
لهما ببعض”.
وعن أسباب تأخير تشكيل احلكومة ،قال املتحدث“ :اخلروج عن
االتفاق احلاصل مع الرئيس الفرنسي (إميانويل م��اك��رون) ،وعن
األصول والقواعد والدستور وامليثاق” ،دون تفاصيل.

